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Do druku nr 2832 

Warszawa.foistopada 2014 r. 

Pan 

Adam Podgórski 

Zastępca Szefa 

Kancelarii Sejmu 

Odpowiadając na pismo z dnia 21 października 2014 r. znak: GMS-WP-173-

230/14, dotyczące wyrażenia opinii w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie 

ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, uprzejmie przedstawiam uwagi do ww. 

projektu. 

Przedłożony projekt przewiduje zmiany w art. 180 § 7 Kodeksu pracy oraz dodanie 

nowego § 8, zgodnie z którym pracownica legitymująca się orzeczeniem o niezdolności 

do samodzielnej egzystencji, której stan zdrowia uniemożliwia sprawowanie osobistej 

opieki nad dzieckiem, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni urlopu 

macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu; w takim 

przypadku niewykorzystanej części tego urlopu udziela się pracownikowi ojcu 

wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek. 

Projektowany art. 180 § 8 Kodeksu pracy budzi wątpliwości w kontekście nowej 

regulacji przewidzianej w przepisie art. 1821
b, który umożliwia skorzystanie z urlopu 

macierzyńskiego, pracownikowi ojcu wychowującemu dziecko w przypadku, gdy matka 

dziecka niebędąca pracownicą legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do 

samodzielnej egzystencji i stan jej zdrowia uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad 

dzieckiem. W takiej sytuacji pracownik ojciec może skorzystać z urlopu macierzyńskiego 

na warunkach i w okresie, w którym z tego urlopu mogłaby korzystać matka dziecka 

będąca pracownicą. 
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Nie jest zatem jasne, dlaczego w przypadku pracownicy legitymującej się 

orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, której stan zdrowia uniemożliwia 

sprawowanie 0sobistej opieki nad dzieckiem, pracownik ojciec może skorzystać z urlopu 

macierzyńskiego dopiero po wykorzystaniu 8 tygodni tego urlopu przez pracownicę, 

podczas gdy w przypadku matki dziecka niebędącej pracownicą, przepis art. 1821
b nie 

przewiduje takiego ograniczenia, umożliwiając ojcu dziecka skorzystanie z urlopu 

macierzyńskiego bezpośrednio po urodzeniu dziecka. 

Wprowadzenie obowiązku wykorzystania minimalnej częsc1 urlopu 

macierzyńskiego przez pracownicę niezdolną do samodzielnej egzystencji wydaje się 

nieuzasadnione, biorąc pod uwagę, iż stan zdrowia takiej pracownicy uniemożliwia jej 

sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. W takiej sytuacji ojciec dziecka powinien 

mieć możliwość skorzystania z urlopu macierzyńskiego na zasadach analogicznych jak w 

przypadku, gdy matka dziecka niezdolna do samodzielniej egzystencji nie jest 

pracownicą. 


